Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Polomka
Dimitrovova 12, 976 66 Polomka

Číslo výberového konania: 8/2021
Funkcia: PSYCHOLÓG – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci
Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
Počet voľných miest: 1 (doba určitá do 30.11.2022)
Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Polomka, Dimitrovova 12, 976 66 Polomka
Termín nástupu:

ihneď

Hlavné úlohy: Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas
výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s
dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí
a rodiny.
Platová trieda: od 1 064,50 €
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa, študijný odbor psychológia (jednoodborové
štúdium), prax je výhodou.
Počítačové a iné znalosti: Word, Excel, Power-Point, Internet, Outlook
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej
koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž.
Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy, najmä zákon č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vykonávacia Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., zákon
o rodine č. 36/2005 Z. z., zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Kysucká
Telefón:
0905 778 737
E-mail:
riaditel.polomka@ded.gov.sk
Adresa:
Centrum pre deti a rodiny Polomka, Dimitrovova 12, 976 66 Polomka

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri
výkone práce vo verejnom záujme:








písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
motivačný list;
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní;
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (podľa prílohy),
profesijný štruktúrovaný životopis;
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii
výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania
v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do
24.06.2021 do 12.00 hod. V určenom termíne ich zasielajte alebo doručte osobne na adresu
centra, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa doručených dokladov sú na výberové
konanie týmto pozvaní. Výberové konanie bude dňa 24.06.2021 o 13.00 hod. v sídle centra.

Mgr. Marta Kysucká
riaditeľka CDR

Príloha:
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZÚHONNOSTI
odborného zamestnanca
v Centre pre deti a rodiny Polomka

Ja, dolu podpísaný(á) ....................................................................................................,
trvale bytom
......................................................................................................................,
čestne vyhlasujem, že som nebol(a) právoplatne odsúdený(á) za obzvlášť závažný zločin,
úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej
činnosti v zmysle
§ 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Čl. VII. § 15 ods. 2
citovaného zákona účinným od 1. októbra 2019, čo v prípade, že budem úspešným
uchádzačom, dodatočne preukážem aj odpisom registra trestov v zmysle Čl. VII. § 15 ods. 3
citovaného zákona.
Toto čestné vyhlásenie je platné do vydania odpisu registra trestov Generálnou prokuratúrou
SR prostredníctvom Okresného úradu ....................................... .

V .......................................
Dátum: ..............................

......................................................
podpis

